JUBILEUMREIS “de vriendschap” NAAR NIEUW ZEELAND
17-daagse reis; Reissom €4799 – incl. ontbijt (1-pers.toeslag €897)
U vliegt met een van de beste Luchtvaartmaatschappijen ter wereld: Singapore Airlines.
Vertrek dinsdag 31 maart 2015 11.15 - 23.20 (aankomst +1) : Amsterdam – Auckland
Terug zondag 19 april 2015 10.50 – 07.15 (aankomst +1) : Christchurch – Amsterdam
 aanmelden VOOR 31-12-2014 bij Roy Ho Ten Soeng
 telefoon : 0651-352 915, email : hotensoeng@multiweb.nl
(wie het eerst komt die het eerst maalt !)

Woensdag 1 april 2015 (Aankomst in Auckland)
Vandaag ontmoet u uw Engelssprekende chauffeur. U zult naar het hotel
worden gebracht om lekker op te frissen. Later zal er zal een welkomstdiner
exclusief drankjes plaatsvinden in de Sky City Tower met prachtig uitzicht
over de stad.. Na het diner wordt u weer naar het hotel gebracht.
U verblijft in het Auckland City Hotel – Hobson Street (2 nachten).
Donderdag 2 april 2015 (Auckland)
Vandaag gaat u een hele dag bezienswaardigheden bezichtigen in Auckland. Zo bezoekt u het
Auckland War Museum, de uitgedoofde vulkaan Mount Eden, de badplaats Devonport en een aantal
mooie stranden.
Het Auckland War Memorial Museum: Hier zijn verschillende collecties te vinden van de natuur,
archeologie, geschiedenis, kunst en fotografie. Het gebouw is in 1929 geopend. Het is een
gedenkteken voor de mensen die in de Eerste- en Tweede Wereld Oorlog of tijdens een ander
gevecht zijn gestorven.
Vrijdag 3 april 2015 (Auckland - Rotorua)
Vandaag reizen we naar het hart van de geothermische activiteit. Ook zult u
de Maori cultuur leren kennen, dit is de naam van het volk dat in NieuwZeeland woonde toen het door Europa werd ondekt. U kunt hier op
verschillende manier komen, u kunt kiezen uit:
1. via Matamata en Hobbiton U komt dan langs de film set van de film ‘The
Hobbit’. De Alexander boerderij is gekozen tot film set voor de film ‘The Hobbit’. Deze boerderij heeft
fantastische uitzichten en glooiende landschappen.
Tijdens de tour zal de gids u alle details vertellen over hoe de set is opgebouwd. De woningen van de
Hobbits en de Molen zijn belangrijke punten van de tour. Het is mogelijk om in de Molen te kijken.
Het interieur van de woningen van de Hobbbits is een stap terug in de tijd. U kunt hier relaxen in een
leren stoel met het geknetter van een open haard. Hierna zal uw gids u nog naar de Shires Rest
brengen. Dit is een souvernier winkeltje waar u ook wat kan drinken.
2. via Waitomo Glimwormen Grotten. De gids zal u mee nemen naar het meer dan 250 meter
ondergrondse landschap. Uw ervaren gids zal veel vertellen over de geschiedenis van het gebied.
Deze tour zal met de boot zijn en u zal beginnen in de bovenste ingang van de grot. U gaat langs een
lage smalle doorgang naar de Tomo, een diepe kalksteen as. Tijdens deze tour komt u langs de
indrukwekkende rotskathedraal. Omdat het zo donker is in de grotten van Waitomo zie je de
glimwormen. Wanneer je naar boven kijkt zie je een soort van sterrenstelsel, het zorgt voor een
adembenemend uitzicht. De grotten zijn rond 1800 ontdekt.
U verblijft in het Sudima Hotel Lake in Rotorua (2 nachten).

Zaterdag 4 april 2015 (Rotorua)
Vandaag zult u een volle dag de bezienswaardigheden van Rotorua
bezichten. Rotorua is een stad op het Noordereiland van Nieuw-Zeeland. In
het gebied vinden vele geometrische, vulkanische activiteiten plaats.
Vanwege de geometrische activiteiten/geisers stink het naar rotte eieren en
zwaveldioxide. Wél is Rotorua een van de mooiste steden van NieuwZeeland.U zult de ‘Te Puia’ tour gaan volgen deze dag. Deze tour omvat: Carving School, Art en Craft
Gallery en Rotowhio Marae. Loop door een replica van een typisch pre-Europees Maori dorp. Ook
zult u de geisers en borrelende moedderpoelen gevarieerd van temperatuur, kleur en grootte gaan
zien.
Na de tour zult u genieten van een cultureel optreden.
Aansluitend naar het Rotorua Museum. Hier kunt u alle grote verhalen van de regio ontdekken. In dit
museum leer je, door middel van innovatieve tentoonstellingen en bioscoop ervaringen, van alles
over de rijke cultuur van de regio Rotorua. Inbegrepen zit de tentoonstelling die op dat moment in
het museum te vinden is en de bioscoopervaring.
U brengt een bezoek aan het flora en fauna park: Rainbow Springs. U zult hier veel leren over de
verscheidenheid aan flora en fauna van Nieuw-Zeeland. Zo ziet u de unieke Tuatara en kiwi vogel.
Geniet van de exotische papegaaien show, een voorstelling vol fascinerende feiten. Verder kunt u
ook een ritje maken in de attractie ‘The Big Splash’. Tijdens deze 9 minuten durende rit leert u van
alles over de ecologische evolutie van Nieuw-Zeeland.
Zondag 5 april 2015 (Rotorua - Napier via Taupo)
Vandaag gaan we naar Napier. Tijdens deze rit komen we langs Lake Taupo
en Huka Falls.
U verblijft in het Scenic Hotel Te Pania in Napier.
Maandag 6 april 2015 (Wellington)
Vandaag gaat de reis verder naar Wellington Ontbijten in het hotel. Vandaag gaat de reis verder naar
Wellington. Wanneer u daar bent aangekomen, brengt u een bezoek aan het Nationale Museum ‘Te
Papa’. In dit museum leert u waarom Nieuw-Zeeland uniek is. Ontdekt de natuurlijke omgeving,
ervaar de Maori Cultuur en leer over de koloniale geschiedenis.
U verblijft in het Ibis Wellington in Wellington (2 nachten)
Dinsdag7 april 2015 (Wellington)
U heeft vandaag een vrije dag in Wellington. Het is mogelijk om dag te
relaxen of u kunt kiezen voor optionele excursies.
Woensdag 8 april 2015 (Wellington - Nelson)
Vandaag gaat u met de boot ‘Interislander’ van Wellington naar Picton.
Vanuit Picton rijden we door naar het stadje Nelson.
De Interislander zorgt voor een verbinding tussen het Noordereiland en het Zuidereiland. De 92
kilometer lange reis tussen Wellington en Picton duurt slechts drie uur en is beschreven als ‘een van
de mooiste veerboot ritten ter wereld’.
U verblijft in het Trailways Motor Inn in Nelson (2 nachten).
Donderdag 9 april 2015 (Nelson - dagtrip)
Vandaag een dagtrip naar Abel Tasman. Bij deze dag zit een lunchpakketje
inbegrepen. U gaat u een cruise maken langs de prachtige kustlijn van Abel
Tasman naar het gouden uitgestrektheid van Onetahuti. Tijdens deze reis
komt u langs de zeehonden kolonie bij Tonga eiland. Geniet van een twee

uur durende wandeltocht door het bos bij Bark Bay Falls. Na deze wandeltocht zult u via de cruise
weer terugkeren naar Kaiteriteri.
Vrijdag 10 april 2015 (Nelson - Greymouth via Punakaiki)
U verblijft in het Ashley Hotel in Greymouth.
Zaterdag11 april 2015 (Greymouth - Fox Glacier)
Na aankomst in Fox Glacier zult u een begeleide wandeltocht maken naar de
gletsjers van de Fox Rivier. U zult niet op de gletsjer wandelen, maar uw gids
kan u naar de rustplaats van het ijs brengen. De wandeltocht is redelijk
makkelijk te bewandelen. Het zal ongeveer twee uur duren, waarvan
anderhalf uur over een goed wandelpad is.
U verblijft in het Heartland Hotel in Glacier Country.
Zondag 12 april 2015 (Fox Glacier - Queenstown)
U gaat via Wanaka naar Queenstown.
U verblijft in het Tanoa Aspen Hotel in Queenstown (2 nachten).
Maandag 13 april 2015 (Queenstown)
Vandaag heeft u een vrije dag. Er zullen optionele activiteiten zijn.
Dinsdag 14 april 2015 (Queenstown - Te Anau)
Van Queenstown naar Te Anau via Milford Sound. In Milford Sound gaan we
Scenic Cruise doen. Hierbij is de buffet lunch inclusief. Milford Sound is een
natuurlijk wonder. Nergens anders zijn de bergen zo hoog, gelijk uit de zee.
Let tijdens deze boottrip op het Wildlife, zo kunt u zo maar een groep
zeehonden tegen komen, liggend op de rotsen. Tijdens de reis zal de
vriendelijke crew uw informatie geven over de highlights zoals: Mitre Peak en Pembroke Glacier.
In de avond lopen we naar een klein film theater. Waar u gaat kijken naar de Ata Whenua film. Deze
film gaat over de onvergetelijke reis door een van de meest inspirerende landschappen ter wereld.
U verblijft in ‘The Village Inn’ in Te Anau.
Woensdag 15 april 2015 (Te Anau – Dunedin)
Vandaag gaat u van Te Anau naar Dunedin reizen.
U verblijft in het Quality Hotel Cargills (2 nachten)
Donderdag 16 april 2015 (Dunedin)
Vandaag gaat u naar de stad Dunedin, waar u van alles gaat doen. Hierna gaat u naar het schiereiland
Otago Peninsula.
Eerst begint u de dag met een begeleide tour in het kasteel Larnach. De gids zal u alles leren over het
kasteel, de geschiedenis en de omgeving. Zo zult u het verhaal horen over de bouw van dit prachtige
kasteel.
Na het bezoek aan het kasteel gaat u genieten van de 1-uur durende Wellers Rock Cruise. Tijdens
deze ‘Wildlife’ cruise is het mogelijk over verschillende dieren te spotten, zoals: zeehonden, andere
zeezoogdieren en wel 20 verschillende oceaan vogels. Je ziet op het water dingen die je op het land
niet zult zien, deze cruise is een must wanneer je Otago Peninsula wil ontdekken. Tijdens deze cruise
leer je de geschiedenis en geologie van het gebied kennen.
Royal Albatross Centre is een landtong aan het einde van Otago Peninsula. Hier begint u het wildlife
avontuur met een introductie bij het Royal Albatross. De gids zal u alles vertellen over het
fasinerende verhaal over de vogel. Na het verhaal zult u naar een plek lopen waar u de zeevogels
kunt spotten.

U gaat naar een reservaat waar ze de bedreigde Geeloogpinguïn helpen te overleven. Dit reservaat is
ontstaan in 1984 door Howard McGrouther en Scott Clarke. Op dat moment waren er slechts 8
broedparen. U zult door middel van een gids een tour maken op deze plek. Om dichterbij de pinguïns
te komen, zijn er observatie hutten en een soort van loopgraven gemaakt, zodat de pinguïns niet
bang zijn of schrikken.
Vrijdag 17 april 2015 (Dunedin – Christchurch)
U reist vandaag vanuit Dunedin naar de stad Christenchurch. Bij aankomst in
de stad Christchurch maakt u een korte orientatie tour.
U verblijft deze nacht in het ‘Ashley Hotel Christchurch’.
Zaterdag 18 april 2015 (Christchurch – Amsterdam)
Vandaag wordt u naar het vliegveld gebracht. Helaas eindigt hierbij deze prachtige reis in NieuwZeeland. U zult vandaag terug vliegen naar Nederland. Christchurch – Amsterdam 10.50 – 07.15
(aankomst +1) Aankomst 19 april om 0.7.15u. terug van de beste reis die u ooit gemaakt hebt met de
Vriendschap!

